


















12 
 

  

 

 

 

 ما أفضل نعمه انعم هللا بها علينا ؟ 

 

 بما ميز هللا اإلنسان ؟ 
. 

 

  ؟ان يزيد من قوة سمعه وبصرهكيف أستطاع اإلنسان 

 

 " قال تعالى " واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج 

 تخير الصواب :

 

 ماذا يحدث إذا لم يتامل اإلنسان فى الكون ؟ 

 

  وحدانيه هللا ، أستدل من خالل علمنا إبراهيم عليه السالم كيفيه الوصول إلى

 الدرس ؟

 

 " قال هللا تعالى " ولقد زرأنا لجهنم كثيراً من الجن واألنس 

 من الذى تصفهم األيه /

 . لماذا شبه هللا هؤالء الناس باألنعام /
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 ( او عالمة √ضع عالمة ): )×( 

 

 
 
 
  

 
 -أكمل :

  يحثنا الرسول على طلب 

  غزو الفضاء يتطلب 

  وسائل التقرب إلى هللا 

 الذى كشفته المجاهر الضخمة هو 
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 اإلسالم يحترم العقل ويقدر التفكير السليم ، أستدل على ذلك من خالل فهمك للدرس ؟ 

 
 ما مظاهر سماحة السالم مع غير المسلمين ؟ 

 
 ماذا تقوا لمن يحرم بعض ما أحل هللا ؟ 

 
  بمنهج هللا فى حياته ؟ما أثر تمسك المسلم 

 
 : تخير ما بين القوسين- 

 

  ماطلك زميلك فى رد الحق إليك ؟إذا 

 إذا علمت أن جارك يترك الصالة ؟ 

 يت أنساناً يعتدى على مكان عبادة غير المسلمين إذا رأ 
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 زض٢ اهلل عٓ٘ ف٢ اإلضالّ ؟ –َا أضباب ضبل أب٢ بهس

ايصداق١ ايت٢ تسبط أب٢ بهس ٚايسضٍٛ ، ايتكازب ف٢ ايطٔ ، ٚاألغرتاى ف٢ 

ف٢ ايبعد عٔ ايعادات ايط١٦ٝ ف٢ ادتا١ًٖٝ .ايعٌُ ، األتفام 

نٝف أضًُت أمسا٤ ؟

ملا دا٤ أبٛ بهس َٔ عٓد ايسضٍٛ ٚقاٍ ألمسا٤ : ايطالّ عًٝهِ ٚزمح٘ اهلل ، 

ٚضأيت٘ أمسا٤ َا ٖرا ..ٜا أبتاٙ ؟

يًُطًُني ٚإ ستُد قا٥اًل : ْعِ ٢ٖ حتٝ٘ اإلضالّ ٢ٖٚ حتٝ٘ ايًكا٤أدابٗا 

ٜدعٛ ايٓاع إىل عباد٠ اهلل ٚتسى عباد٠  –زضٍٛ َٔ عٓد اهلل  –بٔ عبد اهلل 

فأَٓت ايطٝد٠ أمسا٤. –األصٓاّ 

 ايجا٢ْايفصٌ 

" إضالَٗا" 
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 قاٍ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ألمسا٤ بأ٣ غ٤٢ د٦ت ؟ فبُا أدابت٘؟ 

ٚحدٙ ٚبارتري اير٣ ٜعِ ايبػس١ٜ ٚإٔ ادتٓ٘ ملٔ أدابت٘ بأْ٘ دا٤ بعبادٙ اهلل 

 أَٔ ب٘ ، ٚايٓاز ملٔ أغسى ٚنفس ٚظًِ .

 

 َا ايٛض١ًٝ ايت٢ أخترتٗا أمسا٤ يتعًِ ايدٜٔ ؟ 

 أخترت أمسا٤ أضًٛب ايتفهري ٚض١ًٝ يًتعُل ف٢ ايدٜٔ ادتدٜد .

 

 عٔ أٟ غ٤٢ عاٖدت أمسا٤ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؟ 

 يهٌ َا ٜأَس ب٘ ، ٚايعبادٙ هلل ٚحدٙ .عاٖدت٘ ع٢ً ايطاع١ 

 

  ٘؟ َٔ ايسداٍ َا اَس٢ْ ب٘ ٜا ابا بهس إْو صاحب٢ ٚاْت أٍٚ َٔ أبًػ 

 َٔ ايكا٥ٌ : ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

   أْ٘ زضٍٛ َٔ عٓد اهلل  ) األضالّ (َا ارترب اير٣ ازاد إخبازٙ ب٘ :

 أضسع أبٛ بهس زض٢ اهلل عٓ٘ بتصدٜل ستُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

 (إلتفام األضالّ َع تفهريٙ  –خٛفًا َٔ قٛت٘  –)زتاًَ٘ ألْ٘ صدٜك٘ 

 

 ( أَاّ األداب١ ايصخٝخ١  : √ضع عال١َ )-  

ٚادب ايفتاٙ   إ تتكٔ أعُاٍ املٓصٍ ٚتتعًِ أَٛز ايدٜٔ  - 

إٔ تتعًِ ايعًّٛ جبُٝع أْٛاعٗا   - 

إٔ جتُع نٌ َا ضبل   - (√)   

   أضاض٘ تكًٝد ٚايدٖا  -نإ إضالّ أمسا٤  

ضبب٘ حبٗا يًتػٝري  - 

(√) تأنٝدًا يفهسٖا ايطًِٝ   - 

 







 كان يعيش أبو بكر ؟ وما أثر ذلك عليه ؟ أين -س

 ته "كان أبو بكر يعيش بمكة فى الحى الذى يعيش فيه " محمد بن عبد هللا " مع زوج -ج

ه علي خديجة بنت خويلد " وكان يسمى حى التجار ، وقد ربط الجوار بين " محمد صلى هللا

ومشركين فى العمل وهو  فجعل منهما صديقين مؤتلفين ،وسلم " وبين " أبى بكر " 

التجارة،ومتفقين فى البعد عن عادات وتقاليد الجاهلية .

؟ أسماءكيف أسلمت  -س

سم لها تى ابتوما كاد يراها ح وفتحت له أسماءترك أبو بكر رسول هللا ، وتوجه إلى بيته ،  -ج

اء ؟ اللق ية؟ هل هذه تح ما هذا .. يا أبتاه –وقال : السالم عليكم ، وعندما سألته أسماء 

  ن عبد هللابحمد من أنعم .. إنها تحية اإلسالم ، وهى تحية اللقاء للمسلمين ، و :فأجابها قائالً 

 األصنام ا عبادةنه هو الخالق وحده للكون ،وأن يتركوأليعلم الناس  –أرسله هللا سبحانه وتعالى 

، وان يصدقوا رسوله فى كل ما يدعو إليه .

-د هللامن عن آمنت بكل ما جاء به محمد بن عبد هللا إننى أسلمت و قالت أسماء : يا أبت

هللا "  داً رسولمحم وأمره به ، فقال لها : قولى يا أسماء " أشهد أن ال اله إال هللا ، وأن -تعالى

س - سأل الرسول  بم أجابته ؟

ج- أجابته بأنه جاء برسالة من عند هللا – تعالى- بأنه واحد ال شريك له ، وانه أرسلك إلى 

 ،جميع الناس لتعلمهم ذلك ، وانه هو الذى يعبد وحده ،  وأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر 

وعن اإلساءة إلى الناس ، وأن الجنة فى اآلخرة لمن استقام وخاف من العقاب ، وان النار لمن 

أشرك وكفر وظلم الخلق .

س- على أى شئ عاهدت أسماء الرسول  ؟

.ج- عاهدته على الطاعة لكل ما يأمر به ، والعبادة هلل وحده 

س- بم دعا الرسول   ألسماء ؟

ج- دعا لها بأن يقوى إيمانها ويثبتها على الحق ، وأن يضاعف لها الثواب واألجر فى الدنيا 

واآلخرة .
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